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Archieven Gemeente Bussum en 
Gemeente Naarden(met dank aan 
Josephine Moonen)

De gemeenten Bussum en Naarden 
ontwikkelen aan het begin van de 
vorige eeuw gelijksoortige plannen 
voor de uitbreiding van hun 
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de Bussummervaart bij de toen-
malige haven. Dit voor rekening 
van Exploitatiemaatschappij 
Oud-Bussem. Deze geeft ook 
aan architekt K.P.C. de Bazel de 
opdracht voor het ontwerp van een 
villawijk tussen de Brediusweg en 
de Huizerweg (1908). 
De economische toestand tijdens 
en na de Eerste Wereldoorlog 
verhindert verdere uitwerking 
van dit ontwerp. De draad wordt 
pas in 1920 weer door De Bazel 
opgepakt, nu in opdracht van de 
gemeente Bussum.    
Ook van de gemeente Naarden 
ontvangt K.P.C. de Bazel in dat 
jaar opdracht om een villawijk te 
tekenen. De Bazel stelt daarbij
voor een 20 meter brede straat-
weg aan te leggen tussen de 
Godelindeweg en de Brediusweg, 
met een brug over de Nagtglas-
sloot. De rijweg is 6 meter breed, 
aan beide zijden komen voet- en 
fietspaden van 3 meter breedte. 
De beide gemeenten overleggen 
over afstemming van de uitbrei-
dingsplannen, terwijl het 

Brediuskwartier al langzamerhand 
gerealiseerd wordt. Zij worden 
het ook na bemiddeling door de 
provincie niet eens. Het plan 
-De Bazel- voor Naarden gaat niet 
door. Inmiddels is het 1926.

Naarden vraagt haar gemeente-
architekt B.T. Deenik een nieuw
uitbreidingsplan te ontwerpen. 
De gronden tussen de Godelinde-
weg en de Brediusweg worden 
aangekocht door exploitatiemaat-
schappij N.V. Gooisch Grondbezit. 
In februari 1928 komt de 
Hilversumse architekt Jan Dullaart 
(tevens directeur van de NVGG) 
met een plan voor de bebouwing 
van dit voormalige grondbezit van 
de familie Jurrissen. Inclusief een 
ontwerp voor een brug over de 
Nagtglassloot.   

Nieuwe Bussumsche Courant 
9 oktober 1926.

bebouwingen. Naast projecten met 
arbeiderswoningen en met huizen 
voor de “middenstand” geven de 
gemeenten ook ruimte voor de 
bouw van villawijken. Een steeds 
belangrijker rol wordt gespeeld 
door particuliere bouwmaatschap-
pijen (de “projectontwikkelaars” 
van die tijd). 

In Bussum wordt de Brediusweg 
aangelegd, inclusief een brug over 

Januari 1928. Tekening van architekt Jan Dullaart.

In 1925 zijn de Bilderdijklaan, Bellamylaan (Bussum) en de Jan ter Gouwweg 
(Naarden) al aangelegd. Aan de Brediusweg is tegenover de Bilderdijklaan een 
perceel in het bezit van de gemeente Naarden en onbebouwd gebleven. 
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Geloven is geloven, toch?
Over geloven denk je niet, dat doe je gewoon. 

Dat is wat al te makkelijk, zoals ds. Foeke Knoppers 
van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum 

laat zien in de Cursus Remonstrantica. 
In zittingen van twee uur op vijf maandagavonden leidt 

Knoppers u door denk- en geloofsstromingen, 
van de moderne devotie van Geert Grote, 
via het humanisme van Erasmus naar het 

verlichtingsdenken van Kant. 
Een kosteloze(!), spirituele ontdekkingsreis die begint op 

22 januari a.s. Voortzetting op 29 januari, 26 februari, 
26 maart en 24 april, telkens van 20.00 tot 22.00, in onze 

kerk aan de Koningslaan 2B te Bussum. 
Info via 06 27 53 13 63.

Daar gebeurt altijd wat
Koningslaan 2B, Bussum, 

www.remonstranten.org/bussum

Prof. dr. F.H. Fockens uit Reeuwijk 
houdt op vrijdag 19 januari een 
lezing over het zonnestelsel en onze 
daaruit voortgekomen kalender. 
Prof. Fockens is amateur-astronoom 
en gepensioneerd hoogleraar werk-
tuigbouwkunde aan de TU Delft.

Verschillende kalenders
De kalender is gebaseerd op astronomi-
sche fenomenen zoals de maan, de zon 
en de sterren. Alle oude beschavingen 
hadden hun eigen kalender. Rondtrek-
kende nomaden hadden voldoende 
aan een maankalender die gebaseerd 
was op de synodische maand van 29.5 
dagen. Toen nomaden landbouwers 
werden, ontstond de behoefte aan 
een kalender die ook rekening hield 
met de seizoenen, met de zon dus.
Van deze luni-solaire kalender van de 
Babyloniërs komen we via de Egypti-
sche kalender, de Joodse, de Islamiti-
sche, de Griekse, de Romeinse en de 
Juliaanse kalender terecht bij onze 
huidige kalender: de Gregoriaanse 

Kalender. Dit is een zuivere zonneka-
lender, gebaseerd op de lengte van het 
jaar van 365.2425 dagen. De invoering 
van deze kalender stuitte hier en daar 
op veel weerstand. Trouwens, was het 
nog wel de moeite waard om de kalen-
der overhoop te halen, de wereld zou 
immers toch spoedig vergaan.... Maar 
ook nu is niet iedereen tevreden met 
onze kalender. De lezing vindt plaats 
in het Alberdingk Thijmcollege, Laap-
ersveld 9 te Hilversum. Aanvang 20.00 
uur. De toegang is gratis voor alle 
belangstellenden. Zie ook onze web-
site: www.wpshetgooi.nl

Jongerenwerkgroep “Gooister” 
Op dezelfde data vinden elders in het-
zelfde gebouw bijeenkomsten plaats 
van “Gooister”, De Gooise afdeling van 
de JWG (Jongerenwerkgroep voor Ster-
renkunde), voor alle jeugdige belang-
stellenden vanaf ca. 10 jaar. 

Toegang gratis. Aanvang 19.30 u. 
Zie ook onze website: www.gooister.tk

Ons zonnestelsel 
en de kalender

Deze kans krijgt een aantal leerlin-
gen van de onderwijs-instellingen in 
Amsterdam en Huizen van Koninklijke 
Visio, Landelijke Stichting Slechtzien-
den en Blinden. Om te ervaren hoe 
het is om auto te rijden, is hun op 19 
januari a.s.* een rijles aangeboden op 
het circuit Zandvoort door Eric Hurink, 

instructeur bij ANWB rijopleidingen, in 
samenwerking met rijschool Hoekstra.

Jongeren van 18 jaar beginnen vaak 
op deze leeftijd met hun eerste rijles. 
Deze mogelijkheid zullen slechtziende 
en blinde leeftijdgenoten nooit krij-
gen. Vrijdag 19 januari* zal daarom 

een zeer speciale dag worden voor een 
aantal slechtziende en blinde leerlin-
gen van Visio als zij een rijles krijgen 
van autorijschoolhouder Eric Hurink. 
Het circuit in Zandvoort biedt hiervoor 
een rustige en veilige omgeving.
De kans krijgen om een keer zelf auto 
te rijden, is voor hen een geweldige 
ervaring. Het geeft de leerlingen ook 
antwoord op vragen als: Hoe lang duurt 
het voordat de auto stilstaat als je het 
rempedaal intrapt? Wat is de koppe-
ling op laten komen? Het autorijden 
kun je omschrijven aan mensen met 
een visuele beperking, maar omdat ze 
het geheel niet zien, blijft het lastig 
voor hen om zich er een goed beeld 
bij te vormen. Door het zelf te doen en 
te voelen, lukt dat veel beter. Slippen 
met een auto zullen ze ook ondergaan, 
want ze mogen tijdens de lunchpauze 
meerijden met  Slotemakers Anti-Slip-
school.
* bij ijzel/gladheid zal het verplaatst 
worden naar een andere datum.

Autorijden als je (bijna) 
niets ziet


